ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В ОСВІТІ
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включає такі види програм, що ведуть
до здобуття першого вузівського дип
лома бакалавра. Учений ступінь, що
присвоюється після завершення пер
шого циклу, на європейському ринку
праці сприймається як відповідний
рівень кваліфікації. Доступ до другого
Ц.н. потребує успішного завершення
першого, який має тривати щонай
менше три роки. Кінцевим результа
том другого Ц.н. має бути вчений сту
пінь магістра та/або кандидата наук,
як у багатьох європейських країнах.
Ступінь третього циклу, який зазвичай
називають докторським, надається на
основі отриманого раніше ступеня
другого циклу або в певних випадках —
першого циклу вищої освіти.
У деяких країнах виділяють також
постдокторський цикл, пов’язаний 3
вищими докторськими кваліфікаціями
(вищий доктор, габілітований доктор,
доктор наук). Кожен із зазначених
циклів забезпечує доступ до професій
ної кар’єри та подальшого навчання.
Характер кваліфікацій, що надаються
на кожному з циклів, описується Дуб
лінськими дескрипторами в межах
Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти.
Саюк В. І.
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Ц ИЦЕРОН МАРК ТУЛЛІЙ (106 р.
до н. е. — 43 р. до н. е.) — давньо
римський політичний діяч, видатний
оратор, філософ та літератор.
У таких творах, як «Про природу
богів», «Мистецтво ворожіння», «Про
долю» ознайомлює латинський світ з
понятійною сферою грецької філосо
фії. В одному із найзначніших творів —
«Тускуланських бесідах» філософія на
зивається «наукою про зцілення ду
ші», «вихователькою чесноти, гони
телькою пороків», що солідарно об’єд■і

нала «у суспільство розсіяних по землі
людей». Істинна філософія для освіти
дорослих важлива як прагнення до му
дрості і морального вдосконалення.
Філософія збагачує основу повсякден
ного людського існування — дружбу і
зм’якшує та наповнює смислом неми
нучі тяготи будь-якого життя: старість,
біль, смерть близьких і чекання влас
ної («Про старість», «Про дружбу»).
Формулює класичну теорію природно
го права. Так як і Сократ та Платон
уважає, що не всі закони та правила є
витвором людей. Поряд із законами,
що писані людьми, є неписані закони,
«вкладені в серця людей самим вче
ним розумом». Головним джерелом
права є сама людина, її космічна при
рода, а не воля законодавця. Суспіль
не законодавство має корінитися в
людині як живій моделі Всесвіту (кос
мосу), в основі існування якого лежить
логос (Слово). Космос —це метафізич
не, а не астрономічне поняття, означає
лад, порядок на противагу Хаосу (без
ладу). Тому законодавець має спира
тися не тільки на свій розум, а й на
серце (мораль), що є серцевиною уст
рою Всесвіту (космосу).
Найдьонов О.Г.
ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В ОСВІТІ процес формування навчальної або
виховної мети на основі врахування
особливостей освітньої діяльності, у
ході якого передбачається досягнення
певних результатів. В освітній прак
тиці Ц. визначає триєдину мету пев
ного виду навчальних занять, що кон
кретизує можливості навчання, роз
витку та виховання під час опануван
ня навчального матеріалу. Мета освіти
або мета окремого заняття повинна за
довольняти вимоги діагностичності,
реальності, наступності, погодженості
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